
 

Interview with Daniela Manger of Manger Audio 

دانیال منگر از کمپا�ی منگر اودیو ممصاحبھ با خان  

 
 
 
 
 



 

MI: What was your first experience with high- end audio and how you got into the business? 

گونھ وارد این �ار شدید؟                                                 چاند چھ بود و -شما با صدای �ای ر�ھ یپرسش: نخست�ن تج  

 
Since I was a child, I have always been surrounded by the Manger Sound Transducers, influenced 
by the Manger credo and dedication to achieve perfect sound reproduction.  Those days I didn’t 
know it was high end, but it was always about getting the best sound. After studying electrical 
engineering I decided to enter the family business and after 25 years I still know it was the right 
decision. 
 

اند تر�سدیوسر منگر احاطھ شده بودم، و متاثر از ایمان و از دوران �ود�ی ام، �م�شھ با �عداد ز�ادی س

�ع�د (پدرم) منگر بھ دست یا�ی بھ عالی��ین ش�ل از بازتولید صدا. آنروز�ا ن�� دا�ستم کھ این (یک �ار) 

بھ ����ین صدا بود. �س از تحصیل در رشتھ  ناند است، بلکھ �م�شھ �دف و ایده از فعالیت رسید-�ای

سال �مچنان می دانم  ��٢٥ مصمم شدم تا بھ شغل پدری ب�یوندم و اینک �س از گذشت م�ند��� برق من ن

 ��یح بوده است.   �کھ این تصمی�
 
MI: How and when Manger Audio was formed? 

                                                                     پرسش: کمپا�ی منگر اودیو چگونھ و چھ زما�ی ش�ل گرفت؟

 
Manger was started as an offshoot of our family’s radio, TV and music store.  My father wanted 
to get better sound than at that time was possible from conventional loudspeakers, so in the late 
60s he began looking into it. Manger officially began serial production of drivers in the late 
80s.  Two years ago we changed the name to Manger Audio when we completed our new product 
line and launched our website with new branding. 

 �عنوان شاخھ 
ً
ما آغاز  ِی خانواد� رادیو، تلو�ز�ون و موسیقیم�شعب شده از فروش�اه �ی کمپا�ی منگر ابتداعا

شد. پدرم میخواست بھ صدای ����ی از آنچھ در آن روز�ا از بلند�و�ای معمو�� ب��ون می آمد دست پیدا 

لعھ روی این موضوع نمود. اما، کمپا�ی میالدی او شروع بھ �ار و مطا ٦٠کند، برای �م�ن �م در اواخر د�ھ 

بھ مجرد ، دو سال پ�ش ن��کرد.  MSWمیالدی شروع بھ تولید سر�ا�� یون�ت درایو �ای  ٨٠منگر از اواخر د�ھ 

 Mangerنام کمپا�ی را بھ  �امل شدن �سل جدید محصوالتمان و بھ مناس�ت راه اندازی و�سایت جدید،

Audio  .غی�� داده و برندینگ را با نام جدید آغاز کردیم�  



 

 
 
MI: Is there a person or company in audio business that inspired your venture? 

ه ا��ام بخش شما و کمپا�ی تان بود در �ار صدا بوده است کھ کمپا�ی �ی یا و  خاصآیا ��ص پرسش: 

                                  باشد؟
 
I have watched my father as a little girl.  He was my inspiration and the reason I continue to push 
the brand.  I learned my passion for sound from him. 
 

ت��ا منبع  �ار�ا�ش بوده ام. پدرم و �مھ مشغول تماشای ردانھ ی پدر)یک دخ�� �وچک (دُ  مثلمن �م�شھ 

 خود اوست.  بھ ا��ام برای من و ت��ا دلیل برای
ً
  . من عشق بھ صدا را از او آموختمپ�ش راندن این کمپا�ی قطعا

 
MI: Do you consider yourself an audiophile? 

 پرسش: آیا شما خودتان را یک اودیوفایل می دانید؟
 
If you mean someone who is constantly comparing equipment and changing products to get the 
perfect system, then I am not an audiophile. 

 �امپن�ت �ا را با �م 
ً
مقا�سھ و آ��ا را �غی�� می د�د تا بھ ����ین "س�ستم" اگرمنظورتان ک��� است کھ دائما

   ب�و�م کھ نھ، من یک اودیوفایل ن�ستم. دست یابد، باید



 

 
 
MI: What is the difference between audiophile and music lover in your opinion? 

 پرسش: بھ نظر شما تفاوت میان یک اودیوفایل و یک عاشق موسیقی در چ�ست؟
 
This is a complex question to ask an audio manufacturer.  If you ask ten people the same question, 
you will get ten different answers. 
 
I think that a music lover wants and uses high end equipment to get closer to the music.  He is less 
interested in the technology used.  An audiophile is mainly interested in tuning and playing with 
equipment or accessories to achieve the sound of his individual taste.  For me too often, the music 
comes second to the gear. 
 

 ب��سید، ده نفراز این پرس��� غامض است بھ و�ژه برای یک تولید کننده تج���ات صو�ی. اگر این پرسش را 

  حتمن ده پا�� مختلف خوا�ید گرفت. 

نزدیک�� شدن بھ موسیقی ب�ار برای را اند -�ای کنم کھ یک عاشق موسیقی می خوا�د کھ تج���اِت  می فکر

گ��د و البتھ در عمل ن�� این�ونھ است. او کم�� درگ�� مباحث تکنولوژی �ا�ی است کھ اینجا بھ خدمت گرفتھ 

 دملشغوِل اودیوفایل، ا دشده اند. یک فر 
ً
با تج���ات و اکسسوری �است  تیون کردن و بازی کردن ما، اصوال

 برای رسیدن بھ صدا�ی کھ منطبق با ذائقھ ی خود اوست. 
 



 

MI: Are you building your speakers in house, what is the exact process and what are your 
standards? 

 ا کدامند؟مپرسش: آیا بلندگو�ایتان را در خانھ م�ساز�د، روند آن چگونھ است و استاندارد�ای ش
 
The Manger Sound Transducer is built completely in our factory, the diaphragm, the voice coil, 
the magnets, even the plastics are produced in house according to a special formula, developed 
by my father. Nowadays the speaker design is in my hands. The cabinets, crossovers and 
electronics are contracted out to specialist manufacturers in Germany and sent to us for assembly. 
We test each product for quality and the built-in tolerances of less than 0.5dB mean that no 
matching is necessary. The measuring protocols of each Manger sound transducer and speaker 
ever built are stored in our archive. 

  MSWساند تر�سدیوسر�ای منگر  
ً
دیافراگم، وو�س  و بھ طور �امل در �ارخانھ ی ما تولید م�شوند؛ تماما

  ،)، مگنت �ا، ح�� قطعات پالس�ی�ی�Voice Coilو�ل (
ً
بر اساس فرمول مخصو��� کھ توسط پدرم  دقیقا

امروز، طرا�� بلند�و�ا بھ دست من انجام می گ��د. می شوند.  ساختھ�م�ی داخل �ارخانھ  ،است ابداع شده

 رد ونی�ی بھ پیمان�ار�ای متخص���اما، بخشها�ی �مچون �ابی�ت �ا، کراس آور�ا، و دیگر قطعات الک��

بھ �ارخانھ حمل شدند مونتاژ و  آماده و آملان برو�سپاری شده و این بخشها �س از آنکھ بر اساس قرارداد�ا

ما �مھ ی محصوالتمان را برای اطمینان از کیفیت آنها �ست می کنیم و البتھ تولرا�س اجزای  اسمبل م�شوند.

چینگ ندارند (�ع�� �مھ ی است بدان مع�� است کھ این یون�ت �ا نیازی بھ َم  0.5dBداخ�� کھ کم�� از 

�ل �ای مر�وط بھ سنجش �ا و اندازه گ��ی پروت محصوالت �س از تولید و �ست با یکدیگر َمچ می باشند).

ما  با دقت در آرشیو�ای �ای �ر یک از یون�ت �ای تر�سدیوسر و یا بلند�و�ا�ی کھ تاکنون تولید کرده ایم

  نگهداری می شوند.

  



 

    

 
MI: Can you kindly name the complete product range. 

 منگر را ذکر کنید؟ سری جدیدمحصوالت پرسش: میتوانید لطف کنید و نام کامل 
 
Our speakers come in active and passive version.  The floor-standing models are the p1 (passive) 
and the s1 (active).  The book shelf models are the z1 (passive) and the c1 (active), which have 
been awarded by the German Focus Open Gold design award. We also have a passive on-wall 
speaker, the w1. The latest development is the i1, a passive in-wall speaker, for the growing 
customer installation market. 
 

-Floorمدل �ای ا�ستاده ( تولید می شوند.) Passive( سیوو �َ ) Active(بلند�و�ای ما در دو ورژن اکتیو 

Standing شامل (p1  (�سیو) وs1 ) (اکتیو) می شوند. مدلهای کتابخانھ ایBookshelf ن�� شامل (z1 سیو�)( 

گردید، می شوند. ما  German Focus Open Gold Design Awardجایزه  ، کھ موفق بھ کسب)(اکتیو c1و 

 �سیو نج بلند�و�ای �سیو دار�م. آخر�ن محصول ابدا�� ما، اما، مدلرا در رِ  �w1مچن�ن مدل دیوار�وب 

 داخل دیوار نصب می شود، و  i1داخل دیواری 
ً
 در حال است، کھ �امال

ً
اقدامی بود در پا�� بھ بازار سر�عا

  اینچن�ن در معماری مدرن. یدمان �ایشد چر 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MI: What would you say that is most important thing in making the loudspeakers? 

 پرسش: بھ نظر شما م�م تر�ن امر در تولید بلندگو چ�ست؟
 
The development of the Manger Sound Transducer started with the question of why the sound 
reproduced by a speaker is different than the natural sound of an instrument. Achieving this is the 
standard for our speaker systems and all their components. This involves physics, its principles 
and careful measurements in time and frequency. 

�ار روی ساند تر�سدیوسر منگر از ابتدا با طرح این پرسش �لید خورد کھ چرا صدا�ی کھ بوسیلھ بلند�و�ا 

بازتولید می شوند با صدای طبی�� �ی کھ از ساز�ای موسیقیا�ی ش�یده می شود متفاوت است. فائق آمدن بر 

است داخل �ر�ک از آ��ا بھ �ار  ما و تمام �امپن�ت �ا�ی�ای بلند�وی این چالش مبنای استاندارد س�ستم 

د، و تمام اصول آن بھ �مراه سنجش �ا و اندازه گ��ی ناین مباحث شامل ف��یک می شو  .می باشد رفتھ است

  �ا�ی کھ در بردار�ای زمان و فر�ا�س صورت گرفتھ اند. 

 
 
MI: What specific materials do you use for building speakers, what technology and why 
exactly? 

ا�ی ب�ار � چھ تکنولوژی(در آ��ا) از چھ مواد و�ژه ای در ساخت بلندگو�ایتان ��ره می بر�د، یا  شماپرسش: 

 چرا؟
ً
 رفتھ اند و دقیقا

 



 

The Manger Sound Transducer is unique and patented.  Although, the core technology of the 
bending wave principle which the Manger Sound Transducer established hasn’t changed, we 
constantly look for better performing materials, including cabinet materials, bonding agents and 
parts. 

 منحصر بفرد و ی�انھ
ً
رچھ، گ اخ��اع شده است. و تکنولوژی آن ن�� ث�ِت  بوده ساند تر�سدیوسر منگر �امال

خمیده کھ تر�سدیوسر منگر بر اساس آن �ار می کند، تا کنون  امواِج  ب�یادی مر�وط بھ قوان�ِن تکنولوژی 

 در حال �اوش برای ید)�غی�� نکرده (و نخوا�د کر 
ً
ف�ن مواد جدیدتری �س�یم کھ �ارآ�ی ����ی ا، ما مستمرا

   داشتھ باشند، شامل بر مواد سازنده �ابی�ت �ا، مواد و قطعات متصل کننده و غ��ه. 

 
 
 
 
 
 
 



 

MI: Can you tell us more about your unique drivers? 

 منحصر بفردتان توضیح د�ید.  ر پرسش: در صورت ام�ان ک�� ب�ش�� در�اره یون�ت درایو 
 
Our sound transducer is a bending wave driver. It is full range down to 80 Hz. In our speakers the 
crossover to the woofer unit is at around 360 Hz. The patented sandwich diaphragm varies in 
structure and thickness and creates frequency dispersion in the diaphragm, like when you throw a 
stone into water. The big advantage of this plate diaphragm is lack of storage energy, which gives 
a precise transient behavior, which has a rise time of just 12 microseconds, combined with a 
frequency range from 360 Hz up to 45000 Hz. You probably know that nature established this 
bending wave mechanism in our hearing sense for the basilar membrane quite a while before the 
Manger sound transducer! 

�رتز پای�ن  ٨٠ساند تر�سدیوسر ما یک درایور امواج خمیده است. یونی�� تمام دامنھ (فول ِرنج) است کھ تا 

 �MSWرتز پوشش می د�د. دیافراگم  ٣٦٠آوری کھ در بلند�و�ا ب�ار رفتھ، اما، ووفر�ا را از می آید. کراس 

نو�� پلیمر و�ژه کھ فرمول آن توسط ژوزف منگر ابداع و  -م��جم( ساختھ می شود ای�ت شده تِ از ساندو�چ پَ 

، داز نظر ��امت و ساختار انواع �ونا�و�ی دار  و ، تاکنون بھ صورت محرمانھ نزد شرکت نگ�داری می شود)

 ش�یھ رفتار آبمی توا
ً
زما�ی کھ  است ند ان�شار فر�ا���� �ی را روی دیافراگم ایجاد کند، کھ رفتار آن دقیقا

انرژی دخ��ه شده است، کھ موجب  صفحھ مانند نبود امتیاز بزرگ این دیافراگِم  .فتدسن�ی در آن فرو می ا

 ۱۲آن فقط  �Rise Timeا می گردد، چراکھ سرعت برخواست یا  ترنزِ��ت تارراح�� و دقت ز�اد در رف

 شما  �۴۵۰۰۰رتز تا  ۳۶۰میکروثانیھ است، کھ عملکرد در بازه فر�ا���� 
ً
�رتز را ن�یجھ داده است. احتماال

 
ً
�ار ب وش �ای ما�ی  پایھ در قسمت غشاِء را  �م�ن م�ان��م امواج خمیدهواقف �س�ید کھ طبیعت ن�� دقیقا

 بھ ت�امل رسانده است، البتھ این �ار را ک�
ً
نجام ا زودتر از ساختھ شدن ساند تر�سدیوسر منگر �برده و �امال

  داده است!

  



 

 

 
 
MI: What is needed to achieve high- end performance with speakers? 

 در یک بلندگو بھ چھ چ�� نیاز  است؟  اند-�ای (عملکرد) پرفورم�ِس یا�ی بھ �پرسش: برای دس
 
We have never lost sight of why we started the company.  It is all about sound reproduction and 
how human hearing perception functions. This requires the highest precision in fabrication, 
extensive testing, as well as commitment and passion. 
 



 

د ازتولیب بھ�مھ چ�� فقط مر�وط می شود  .کھ چرا این کمپا�ی را راه انداختھ ایم نکرده ایمفراموش ما �رگز 

حداک�� دقت در فرآیند ِاعماِل �ار می کند. این نیازمند  �وش ا�سان چ�ونھادراک شنوا�ی در صدا و اینکھ 

   مان اندازه ای کھ �ع�د و عشق را ن�� میطلبد. ��ست �ا و آزما�ش�ای متعدد و دشوار است بھ  بھ �مراه  ساخت
 
MI: Pro Audio and high end audio industry comes with different sets of rules. How do you 
see the difference? 

اند با قوان�ن و خواستھ �ا�ی -دنیای �ای  اودیو (�ار�رد�ای حرفھ ای) و -پرو صنعت عرصھ ی پرسش: 

   �مرا�ند. شما این تفاو��ا را چگونھ میب�نید؟متفاوت 
 
In Pro Audio, they want accuracy.  They don’t care about exotic wood finishes or living room 
appeal.  They want a speaker that functions as a tool to check the recording, the mix and the 
mastering. The Manger Sound Transducer is the answer to their expectations as professionals.  

اودیو) فعالند ب�ش�� بھ دنبال ��ت و درس�� �س�ند. آ��ا توج�� بھ -(پرو در �ار حرفھ ای صدا آ��ا کھ 

 بلند�و را بھ عنوان ابزاری برای حرفھ ای �اروکش�ای چو�ی دلر�ا و ظا�ر �ا�ی مناسب اتاق پذیرا�ی ندارند. 

بھ �ار می��ند. از���و، ساند تر�سدیوسر  گ،، در بخش میکس و مس��ینآثاری کھ ضبط می کنند ک کردنِچ 

   �ای منگر ����ین پا�� بھ توقعات آ��ا بھ عنوان افرادی حرفھ ای است. 

 
 



 

In high-end audio industry there is more than just sound involved. What is accurate in the 
recording studio is not the only thing what interests an audiophile. It is difficult to operate in both 
markets, but we have been doing it for about 30 years. The quality of the Manger Sound 
Transducer is appreciated by customers in the High End and Pro Audio market, who want to hear 
what is in the recording. 
 

آنچ��ی کھ از منظر حرفھ ای �ا مطرح است.  صدا""اند، اما، چ��ی بھ ب�ش از -در دنیای صدا بازی �ای

اودیوفایل را بر می انگ��د. فعالیت در �ر دوی این بازار�ا ��یح و درست است ت��ا عام�� نخوا�د بود کھ یک 

سال است کھ ما بھ آن مشغولیم. کیفیت ساند تر�سدیوسر�ای منگر نزد  �٣٠اری دشوار است، اما اینک 

اند مورد ستا�ش قرار گرفتھ اند، کھ البتھ �ردو گروه بھ دنبال ش�یدن -�ار�ران �ردو بازار حرفھ ای و �ای

 است می باشند.  آنچھ ضبط شده
 
MI: What reference electronic do you use to drive you speaker in lab? 

  و�ا استفاده می کنید؟گبلند اخ�نز چھ تج���ات رفر���� برای راه اندپرسش: در  آزما�ش�ا�تان ا
 
Every cook has his secret recipe.  

   ی �ی برای خود دارد.رّ س پخت دستور  آش��ی �ر 

 

 
 



 

MI: What electronics do you use to drive you speaker at home? 

 پرسش: در م��ل برای راه انداخ�ن بلندگو�ایتان از چھ تج���ا�ی استفاده می کنید؟
 
I still have a vintage Denon POA3000 connected to my passive speakers, but equally I like the 
active models. Combined with a preamp and streamer they enable a minimalistic setup. And of 
course it is not necessary to mention the higher WAF on these models. 
 

 سیو وصلش کرده ام،�ای �َ دارم کھ بھ بلند�و  POA3000نون مدل من �نوز یک آمپ�� فایر قدی�� (و�نِ�یج) ِد 

اکتیو) با یک پری آمپ�� فایر و  هایمی آید. (وق�� مدل خوشم�م  مان کتیواما بھ �مان اندازه از مدلهای ا

 آ�ی-یا ست د چیدماننسورس �ای آنالین مثل رادیو�ای دیجیتال) ترکیب می شو  ی اس��یمر (پخش کننده

ش��ی از "فاکتور پذیرش �مسر" ب� این مدل �ا الزم بھ ذکر ن�ست کھ و البتھ می�یمال�س�� را م�سر می کنند.

از شاخص �ای  "فاکتور پذیرش �مسر" �مان یا )Wife Acceptance Factorمخفف ( WAFاصطالح  -م��جم . (برخوردارند

و بھ این اصل اشاره دارد کھ برای خر�د لوازم  جدیدی است کھ بھ تاز�ی در م�ن �ای این��ن�� مورد استفاده قرار میگ��د

 WAFالک��ونی�ی برای م��ل نظر و رضایت �مسر یا شر�ک زند�ی ضروری است. از���و، بر�� محصوالت بھ راح�� از مم��ی 

ات عدستھ ای دیگر، با �مھ ی عظمت و وجا��� کھ دارند، از این مم��ی پاس ن�� شوند. برای اطال عبور می کنند در حالیکھ 

  فرمایید). لینک مراجعھب�ش�� بھ این 

  

  
 
 
 



 

MI: How important is the quality of parts being implemented? 

�امپن�ت �ا�ی کھ (�مراه بلندگو�ای منگر اودیو) استفاده می شوند تا چھ اندازه م�م پرسش: کیفیت 

 است؟ 
The Manger sound transducer is like an acoustic lens that let you perceive every tiny nuance. This 
got better with every improvement we made. Compromising on quality is out of question. 
 

آ�وس�یک است کھ بھ شما اجازه مید�د �وچک��ین تفاو��ای جز�ی  عد��ِ�  ساند تر�سدیوسر منگر مانند یک

ا�� در می شود. �وت در صدا را درک کنید. این توانا�ی با �ر ارتقا�ی کھ ما بھ ساختھ �ایمان می بخشیم ����

 امر کیفیت غ�� قابل پذیرش است. 
 
MI: Do you believe in exotic parts? 

 پرسش: آیا بھ تج���ات ��یب و غر�ب و دلفر�ب �م اعتقاد دار�د؟
 
Our focus is not on finding exotic parts, but staying true to our original mandate of producing 
natural sound. 

بر  �مواره �س�ت بھ �ع�د اص�� مان مب�� اما تمرکز ما �رگز روی یاف�ن این�ونھ تج���ات صو�ی نبوده است،

 تولید صدای طبی�� پای�ندیم. 

 
 



 

MI: How important are room acoustics in creating a real high performance? 

 انِد واق�� آکوس�یک اتاق تا چھ اندازه ا�میت دارد؟-پرسش: برای ایجاد یک پرفرم�س �ای
 
Many people spend large amounts on speakers and electronics, while neglecting the importance 
of the room.  The reality is that most systems are in living rooms which are not conclusive to major 
acoustic treatment. Room acoustics is a science by itself. 

رحالیکھ �س�ت د لغ �نگف�� را صرف خر�د بلند�و و تج���ات الک��ونی�ی صو�ی می کنند،ا�سیاری از افراد مب

کھ  پذیرا�ی چیده م�شوند �ایبھ ا�میت اتاق غافل اند. واقعیت ای�ست کھ اغلب س�ستم �ای صو�ی در اتاق

ک یوس�یک اتاق برای خودش آ� ی �اری برای ��بود وضعیت آ�وس�یک صورت نگرفتھ است. مسئلھ در آ��ا

   است.  علم

 
 
MI: Can a well-constructed loudspeaker bring high performance, high-end sound to a 
typical home listening room? 

اق اند و با پرفرم���� عا�� را بھ یک ات-صدا�ی �ایمی تواند پرسش: آیا یک بلندگوی بھ خو�ی ساختھ شده 

 عادی بیاورد؟
 
Yes, but there is always an interaction between the speaker and the room. The direct sound from 
the speaker to your ear is the shortest distance. The better this direct sound is, the less important 
the indirect sound is. But on the other hand you would like to reproduce the acoustics of the rooms 
where the recordings were made, like concert halls, jazz clubs, etc. However the living room has 
its own acoustics and the result is a superposition of two rooms and this can be tricky. Any speaker 
will benefit from a good room treatment. 



 

 بھ �وش شما 
ً
ب��، اما �م�شھ یک �عامل ما ب�ن بلند�و و اتاق در جر�ان است. صدا�ی کھ از بلند�و مستقیما

�رچھ کیفیت این صدای مستقیم ���� باشد، ا�میت است.  وارد می شود در واقع �وتا���ین راه را پیموده

صدا�ای غ�� مستقیم کم�� می شود. اما از سوی دیگر شما می خوا�ید حال و �وای آ�وس�یک اتا�� کھ اصل 

اما، اتاق  .و غ��ه پ �ای َجزانند ک�سرت �ال �ا، �لو اثر در آنجا ضبط شده است را بازتولید کنید، م�ا��ا�ی م

 �ِ� دو اتاق مختلف با خصوصیات آ�وس�ی�ِی و چن�ن �اری می تواند بھ بر �م نَ پذیرا�ی آ�وس�یک خود را دارد 

حل چن�ن مشک�� �اری است کھ م�ارت ز�اد می خوا�د. �ر بلند�و�ی بدون شک از  هآن�ا ،متفاوت منجر شود

 سود خوا�د برد.  بھ خو�ی آ�وس�یک شده یک اتاِق 

 
 
MI: What would be your dream setup, if time, circumstances and finances wouldn't be the 
limit? 

ل رو�ا�ی تان شام ت آِپ و  مسائل ما�� نداش�ید، ِس  شرایط زند�یپرسش: اگر  محدودی�� از  بابت زمان، 

 چھ چ���ا�ی م�شد؟
 
For me a dream setup should create emotion, while listening to music. I got goosebumps and felt 
strong emotions listening to our speakers. I would spend time and money to achieve that and prefer 
to spend the remaining money for visiting concerts and buying music and a wonderful bottle of 
drink to enjoy while listening. 
 



 

بھ نظرم یک ست آپ رو�ا�ی باید شور و احساس ایجاد کند، درحالیکھ شما �مواره موسیقی را م�شنو�د. من 

مورمور شدن و سیخ شدن قوی در�افت میکنم کھ باعث از ش�یدن صدای بلند�و�ای خودمان احساسا�ی 

م کھ بھ این صدا دست یابم و مابقی پول را صرف می کن �ز�نھبنابراین من تا اندازه ای  مو�ای بدنم می شود.

ن یک بطری نوشید�ی کھ در ح�برای و البتھ می کنم  رف�ن بھ ک�سرت و خر�دن موسیقی �ای مورد عالقھ ام 

  ش�یدن موسیقی از آن لذت ب��م. 
 
MI: Do you think that we can experience real live feeling of the live musical event in our 
listening spaces? 

 یک اجرای زنده واق�� رادر نواختھ شدن ساز�ای زنده ر می کنید کھ ما می توانیم حس پرسش: آیا شما فک

  تجر�ھ کنیم؟ فضا�ای ����� مان در 
 
You can come very close to it, but it will always depend on the recording. 

می توانید بھ چن�ن �د�� نزدیک شو�د اما گرف�ن ن�یجھ �سیار منوط است بھ کیفیت ضبط موسیقی مورد 

 نظر. 

 
 
 
 
 



 

MI: Do you prefer some exact brand for driving your speakers? 

 ؟برند خا��� را برای راه انداخ�ن بلندگو�ایتان ترجیح می د�یدپرسش: آیا 
 
Yes, we build the best speaker we can. We cannot build our speakers around electronics of one 
manufacturer and be confident that it will work with electronics from another manufacturer as 
well. In any case we measure and test our products according to our high standards. 
 

 فقط با توانیم بلند�و�ایمان راب��، ما ����ین بلند�و�ی کھ از ع�ده آن بر می آییم را تولید می کنیم. ما ن�� 

گر و �مچنان مطم�ن باشیم کھ آ��ا با دی �ست کنیم ساخت یک تولید کننده ی واحد الک��ونیک �ای�امپ�ن�

ا در تمام موارد ما بلند�و�ایمان ر  د کرد.نوا�خو�ی �ار خ�مان تج���ات ساخت تولید کننده �ای دیگر ن�� بھ 

   مورد سنجش و �ست قرار می د�یم. بر اساس استاندارد�ای عا�� و ��تگ��انھ ای 
 
MI: What should ultimate audio system bring in your opinion? 

                                                              باشد؟می با�ست با خود چھ داشتھ  صو�ی س�ستمر ابَ یک بھ نظر شما پرسش: 

An audio system should create emotion, as music is emotion. 
 

 احساس و شور است. کھ یک س�ستم صو�ی خوب باید شور و احساس ایجاد کند، �مانطور 
ً
 موسیقی ذاتا

 
MI: What would you say are your musical references? 

 ؟ترجیح شما در موسیقی چ�ستپرسش: 
 
Acoustic instruments. 
 

 ساز�ای آ�وس�یک را ترجیح می د�م.
 
MI: When the long working day is over, what kind of music do you prefer to listen to? 

 وش د�ید؟ی گ�وق�� �س از یک روز طوال�ی بھ خانھ باز میگردید، ترجیح می د�ید بھ چھ موسیقی �اپرسش: 
 
Although I would love to provide you with a wonderful list of music, I am the mother of a young 
teen. After a working day dedicated to music, I go home, cook and then help my son with school 
work. 
 

 مشتاقم تا ف�رس�� بلند باال از موسیقی �ای شگفت انگ�� را برایتان آماده کنم، اما من مادر
ً
 گرچھ من واقعا

یک �سر جوان ن�� �ستم. �س از یک روز �اری کھ تمام آن وقف موسیقی شده است، من بھ خانھ م��وم، 

 در انجام ت�الیف مدرسھ اش کمک می کنم.  مآش��ی میکنم و بھ �سر 
 



 

MI: How do you see current state high- end market? 

 اند را چگونھ ارز�ا�ی می کنید؟-پرسش: وضعیت کنو�ی بازار  �ای
 
Suffering due to higher and higher prices. The average consumer cannot afford most of the 
wonderful systems industry produces. 

�ستم س متوسط قادر بھ خر�دن اغلب خر�داراِن  رد.قیم��ای ب�ش�� و ب�ش�� حال نزاری دا از بابت این بازار

    وق العاده ای کھ در این صنعت تولید م�شوند ن�س�ند.ف�ای 

 
 
MI: There are not many woman CEO’s in our industry. Does this create different kind of 
challenges? 

ئلھ ی یافت. آیا این مسن�� توان �عداد ز�ادی از بانوان را در جای�اه سر�رست کمپا� صنعت ش: در اینپرس

  متفاو�ی است؟ چالش �ایباعث ایجاد
 
I have the same challenges as any other CEO.  I am fortunate to know both female and male 
executives to discuss and get insights into the realities of our business. 
 



 

 
ً
با آ��ا درگ��ند. من آنچنان با �مان چالش �ا�ی مواج�م کھ دیگر مدیران و سر�رستان کمپا�ی �ا  من دقیقا

آقا در این صنعت آشنا�ی داشتھ باشم و از نظرات �ر دو  �م مدیران خانم وبا  �م خوشبخت بوده ام کھ

 طرف برای درک واقعیات این کسب و �ار ��ره مند شوم. 
 
MI: Did Internet and digital audio made any specific impact with your business? 

 ؟ندھ اپرسش: آیا این��نت و سورس �ای دیجیتال موسیقی اثر م����� بر تجارت شما داشت
 
Yes, as a boutique manufacturer of speakers, the internet provides a means to spread the word and 
reach potential customers outside of our geographical boundaries.  Before, we would have to rely 
on printed advertising, which for a small company is cost prohibitive. 

ھ بھ کمک این��نت زمینھ ای را فرا�م کرد ک بلند�و، ھ است، بھ عنوان یک تولید کننده ی بوتی�ِی البتھ کھ داشت

مان  ای جغرافیا�یآن توا�س�یم کالممان را بھ �مھ جای ج�ان مخابره کرده و مش��یان بالقوه را خارج از مرز�

بیابیم. پ�ش از آن، اما، ما مجبور بھ ات�ا بھ تبلیغات چا�ی بودیم، کھ برای یک کمپا�ی �وچک �ز�نھ ای �نگفت 

    بھ شمار می رود. 

 
 
As for digital audio, we now see digital audio as a real alternative; especially high-res.  The better 
the quality of the source material, the easier it is for us to show why the Manger Sound Transducer 
is unique.  



 

 

ھ و�ژه می نگر�م؛ بتوجھ جدید بھ عنوان جایگز��� قابل  �ایموسیقی دیجیتال، ما بھ این سورسو اما در�اره 

�رچھ کیفیت محتو�ات سورس به�� اس��یم می کنند.  )Hi-Resرزولوشن باال (با  را سورس �ا�ی کھ صدا

    گردد.برای ما آسان�� می  باشد، �شان دادن اینکھ چرا ساند تر�سدیوسر منگر منحصر بفرد است

 
 
MI: What are your plans for future? 

 رسش: برنامھ �ای شما برای آینده چ�س�ند؟پ
 
The future plans for Manger are to continue to push the design limits for our products and in the 
process make music lovers all over the world proud to own our products. 

 ینکھا و رای تولیداتمان خوا�د بودبمحدودیت �ای طرا��  رفعادامھ دادن بھ برنامھ �ای ما برای آینده منگر  

    رد از داش�ن آ��ا بھ خود ببالد.کھ �ر عاشق موسیقی �ی کھ محصوالت ما را دا �اری کنیمدر �م�ن راستا 

   

 
 
 
 
 
 



 

MI: Any words for our readers? 

 با مخاطب�ن ما دار�د؟کالمی آیا پرسش: 
 
Try our products and listen to them. You will find them unique.  As one of our longtime customers 
said, “as long as you only read what is written, it is just advertising, but once you listen to the 
speakers, it becomes reality…”   
 

 
ً
ا در ر ی�ان�ی و منحصر�فرد بودن صدای آن  محصوالت ما را امتحان کرده بھ صدای آ��ا �وش د�ید. یقینا

. �مان�ونھ کھ ی�ی از مش��یان قدی�� ما گفتھ است، "تا مادامی کھ شما آنچھ نوشتھ شده است خوا�ید یافت

بلند�و�ا را می شنو�د، �مھ ی آن خوانده را می خوانید، این فقط تبلیغات است، اما بھ مجرد آنکھ صدای این 

  �ا و نوشتھ �ا بھ واقعیت تبدیل می شوند..."
 
www.mangeraudio.com 
 
Exclusive Distributor in Iran: 
Avin Ava Arta Co.  
Website: www.avinava.com  
Telegram: https://t.me/avinavaarta  
 


